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ความหลากหลายของระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

Land use classification of Kuiburi national park

ธรรมนูญ เต็มไชย1  ทรงธรรม สุขสว่าง2 และ  ชุมพล แก้วเกตุ3

1ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี,  2ส�านักอุทยานแห่งชาติ
3เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ�้าค้างคาว - เขาช่องพราน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บทคัดย่อ

 การจ�าแนกระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 โดย

เลือกใช้ช่วงคลื่น (Band)  และระยะเวลาในการถ่ายท�าที่เหมาะสม รวมทั้งใช้เทคนิคการปรับชัดด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ  น�ามาพิจารณาจากสี ที่ตั้ง รูปร่าง ความหยาบละเอียด สภาพแวดล้อม และการตรวจสอบภาคสนาม 

สามารถจ�าแนกได้เป็น 16 ระบบนิเวศ  คือ  1) ป่าดิบเขา (hill evergreen forest)  2) ป่าดิบชื้น (moist  

evergreen forest)  3) ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (moist evergreen – bamboo forest) 4) ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง หรือ

ป่าดิบแล้งระดับสูง (semi - evergreen forest or upper dry evergreen forest)   5) ป่าดิบแล้งระดับกลาง  

(middle dry evergreen forest)  6) ป่าดิบแล้งระดับต�่า (lower dry evergreen forest)  7) ป่าดิบแล้งผสม-

เบญจพรรณ (dry evergreen - mixed deciduous forest)  8) ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest)  

9) ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest) 10) ป่าไผ่ (bamboo forest)  11) ป่ารุ่นสอง (secondary forest)   

12) สวนป่า (forest plantation) 13) ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (old clearing area) 14) พื้นที่เกษตรกรรมและ

ที่อยู่อาศัย (agricultural and residential area) 15) ผิวน�้า (water body) 16) พื้นที่เปิดโล่งและอื่น ๆ (open 

area and unclassified)

 ผลการจ�าแนกสังคมพืชดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการซ้อนทับของเขตภูมิพฤกษ์จากภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งมา

บรรจบกันที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เกิดเป็นความโดดเด่นและแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย

ค�าส�าคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมพืช กุยบุรี

Abstract

 The land cover classification of Kuiburi national park was developed by using Landsat 8 

satellite images (2015) with a suitable band combination and image capturing season. Image 

enhancement and ground truth activities were also carried out to validate the results of the 

GIS analyses.  

 The classification resulted in 16 different land cover types: hill evergreen forest, 

moist evergreen forest, moist evergreen-bamboo forest, semi-evergreen forest or upper dry  



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี,  สำานักอุทยานแห่งชาติ   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 17

แผนที่สังคมพืชหรือแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

ต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน�้า เช่น การวิเคราะห์ด้านทุนทาง

ธรรมชาติ การกระจายของสัตว์ป่าและพืชพรรณ รวมไป

ถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่ง

ในการจัดท�าแผนที่การกระจายของชนิดป่าหรือสังคมพืช

นั้น ภาพถ่ายจากดาวเทียมนับได้ว่ามีความส�าคัญเป็นอย่าง

ยิ่ง โดยเฉพาะภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat มีช่วง

คลื่น (band) ที่สามารถใช้ในการจ�าแนกชนิดป่าได้เป็น

อย่างดี ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยกรม

ป่าไม้ได้มีการจ�าแนกชนิดป่าเอาไว้แล้วในระดับหนึ่งแต่

ยังขาดความละเอียดเพราะเป็นการจ�าแนกชนิดป่าของ

ทั้งประเทศและเทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่ง

เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการช่วยแปลตีความข้อมูลยังไม่

พัฒนาอย่างเช่นปัจจุบัน 

การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ค�าน�า

ในระดับของระบบนิเวศ โดยใช้วิธีการแปลตีความจาก

ภาพถ่ายดาวเทียม ผ่านทางโปรแกรมด้านสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ และมีการตรวจสอบทางภาคสนามที่ละเอียด

ในระดับของการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของสังคมพืชที่

ปรากฏ จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะท�าให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ความหลากหลายและการกระจายของระบบนิเวศ ซึ่ง

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระดับที่ละเอียดขึ้นไปได้

อย่างถูกต้อง

การศึกษาครั้ งนี้ ได ้น�าเสนอในส ่วนของพื้นที่

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจาน พื้นที่บริเวณนี้นับได้

ว่าเป็นอีกระบบนิเวศหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เนื่องจาก

มีการคาบเกี่ยวของระบบนิเวศจากภูมิภาคต่าง ๆ และ

ส่วนหนึ่งจะน�าไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิด

จากปัญหาโลกร้อนได้

evergreen forest, middle dry evergreen forest, lower dry evergreen forest, dry evergreen-mixed 

deciduous forest, mixed deciduous forest, dry dipterocarp forest, bamboo forest, secondary 

forest, forest plantation, old clearing area, agricultural and residential area, water body,  

open area and unclassified.

 An interesting result of this classification was the identification of a characteristic floristic 

region, unique in Thailand, which is the result of different floristic regions converging in this 

forest complex.

Keywords: Biodiversity, Forest type, Kuiburi national park

1. รวบรวมฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

บริเวณพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะชั้นข้อมูล (layer) ที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจจ�าแนกชนิดป่าและ

ระบบนิเวศ เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 

อุปกรณ์และวิธีการ

ปี พ.ศ. 2558 และปีอื่น ๆ ก่อนหน้า เพื่อใช้ประกอบ

การพิจารณา  รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ  เช่น ล�าห้วย แม่น�้า  

เส้นชั้นระดับความสูง แนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ ท่ีตั้ง

หมู่บ้าน ที่ตั้งหน่วยพิทักษ์ฯ เป็นต้น
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ผลการศึกษาสามารถจ�าแนกระบบนิเวศในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้เป็น 16 ระบบนิเวศ โดย

จ�าแนกเป็นประเภทของระบบนิเวศได้เป็น 3 กลุ่มหลัก 

คือ 1) ป่าประเภทไม่ผลัดใบ (evergreen forest)   

2) ป่าประเภทผลัดใบ (deciduous forest) และ  

3) พื้นที่ประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ป่าไม่ผลัดใบ (evergreen forest)

ป่าประเภทไม่ผลัดใบเป็นสังคมพืชกลุ่มหลักที่พบ

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ครอบคลุมเกือบทั่วทั้งพื้นที ่

และเด่นชัดมากในส่วนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา การ

จ�าแนกป่าประเภทนี้ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8  

พบว่าค่าการสะท้อนพลังงานของวัตถุ (ป่าไม้) ในช่วง

คลื่น (band) ที่ 4 สามารถจ�าแนกได้อย่างชัดเจน

ระหว่างป่าดิบเขา (hill evergreen forest) ป่าดิบชื้น 

(tropical moist evergreen forest) และป่าดิบแล้ง 

(dry evergreen forest) แต่เมื่อใช้เทคนิคการปรับ

ชัดและการเน้นภาพ (enhancement) พบว่าสามารถ

จัดแบ่งระบบนิเวศย่อยโดยอาศัยระดับความเข้มของ

สี (tone) ได้เพิ่มเติมอีกคือ ในสังคมพืชป่าดิบชื้น

สามารถแบ่งออกเป็น สังคมพืชป่าดิบชื้นผสมไผ่ (moist  

evergreen – bamboo forest) และในส่วนของป่าดิบ

แล้งยังจ�าแนกออกเป็นป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งหรือป่าดิบ

แล้งระดับสูง (semi - evergreen forest or upper dry 

evergreen forest) ป่าดิบแล้งระดับกลาง (middle dry 

evergreen forest)  และป่าดิบแล้งระดับต�่า (lower 

ผลการศึกษาและวิจารณ์

dry evergreen forest) และนอกจากนี้ยังพบสังคมพืช

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ (dry evergreen - mixed 

deciduous forest) ซึ่งเป็นสังคมพืชที่เกิดจากความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รายละเอียดของแต่ละ

สังคมพืชที่จ�าแนกจากภาพถ่ายดาวเทียมและจากการ

ส�ารวจภาคสนาม มีดังนี้  

 1.1) ป่าดิบเขา (hill evergreen forest) พบ

กระจายเป็นหย่อมเล็ก ๆ  ใกล้แนวชายแดนทางทิศตะวัน

ตกเฉียงเหนือของพื้นที่ที่สูงจากระดับน�้าทะเลตั้งแต่ 

900 เมตรขึ้นไป โดยมีพื้นที่รวม 0.04 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 23.63 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของพื้นที่

ทั้งหมด ป่าชนิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอุณหภูมิในชั้น

บรรยากาศที่ต�่ากว่าป่าชนิดอื่น ๆ ในบริเวณนี้ เนื่องจาก

ขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงและนอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจาก

ลมและฝนที่พัดผ่านมาจากประเทศเมียนมา การจ�าแนก

สังคมพืชชนิดนี้จากภาพถ่ายดาวเทียม สามารถสังเกต

ได้จากสีของภาพถ่ายซึ่งมีความสว่างมากกว่าป่าดิบชื้น

แต่มีสีที่บ่งบอกถึงการมีความชื้นผสม และพิจารณาจาก

ที่ตั้งแวดล้อม (ความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง) 

ประกอบการตัดสินใจด้วย สภาพป่าบริเวณนี้แคระแกร็น

เนื่องจากอิทธิพลของลมและสันเขาที่มีดินตื้น พืชพรรณ

ที่ส�ารวจพบ เช่น ทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.) 

หว้าเขา (Syzygium sp.) ก่อ (วงศ์ Fagaceae) ประดับ

หิน (Argostemma sp.) ปุดเขย่ง (Geostachys sp.)  

นมสวรรค์ (Clerodendrum paniculatum L.) เป็นต้น 

2. ใช้ข้อมูลผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียมจ�าแนก

สังคมพืชในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ของ ธรรมนูญ และ

คณะ (2554) น�ามาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย

แปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 บันทึก

ภาพปี พ.ศ. 2558 โดยเลือกใช้ช่วงคลื่น (Band)  และ

ระยะเวลาในการถ่ายท�าที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละ

ระบบนิเวศ รวมทั้งใช้เทคนิคการปรับชัดด้วยวิธีการต่าง ๆ 

น�ามาพิจารณาจากสี ที่ตั้ง รูปร่าง ความหยาบละเอียด 

สภาพแวดล้อม มีการตรวจสอบภาคสนามและวางแปลง

ตัวอย่างเพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสังคมพืชใน

ระบบนิเวศนั้น ๆ 

พื้นที่ท�าการศึกษา

ท�าการศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ในขณะท่ีตามล�าต้นของไม้ยืนต้นมีมอสส์เกาะอยู่อย่าง

หนาแน่น

 1.2) ป่าดิบชื้น (moist evergreen forest)  

เป็นป่าดิบชื้นที่ มีลักษณะโครงสร้างป่าและระดับ

ความชื้นที่ใกล้เคียงกับป่าดิบชื้นทางภาคใต้ พบกระจาย

ทางทิศตะวันตกของพื้นที่อุทยานฯ มีพื้นที่รวม 155.964 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 97,477.31 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 14.88 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งสันนิษฐานว่า

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดสังคมพืชดังกล่าวในบริเวณน้ีคือ

อุณหภูมิและปริมาณน�้าฝนซึ่งในพื้นที่ใกล้แนวชายแดน

มีฝนตกมากกว่าฝั่งตะวันออก รวมถึงความสามารถใน

การเก็บความชื้นไว้ในดิน นอกจากนี้ความสูงจากระดับน�้า

ทะเลยังเข้ามามีบทบาทส�าคัญในทางอ้อม คือในระดับที่

สูงมากอากาศจะค่อนข้างเย็นยาวนาน สังคมพืชที่พบมี

โครงสร้างที่แน่นทึบหลายชั้นเรือนยอดและหลายขนาด

ขึ้นรวมกัน มีไม้ในวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) ขึ้น

เป็นไม้เด่น เช่น ไข่เขียว (Parashorea stellata Kurz) 

ยางเสียน (Dipterocarpus gracilis Blume) นอกจาก

นี้ยังมีเลือดควาย (Knema sp.) กระดูกไก่ (Euonymus 

indicus B. Heyne ex Wall.) ชะเนียง (Archidendron 

jiringa (Jack) I. C. Nielsen) กระท้อน (Sandoricum  

koetjape (Burm. f.) Merr.) น่องขาว (Alstonia  

rostrata C. E. C. Fisch.) ยางน่อง (Antiaris toxicaria 

Lesch.) ไม้ในวงศ์ปาล์มและยังมีเฟินหลายชนิด  พืชใน

วงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) เช่น กระวานป่า (Amomum 

uliginosum J. Koenig) ปุดใหญ่ (Etlingera littoralis 

(J. Koenig) Giseke) เป็นต้น

 1.3) ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (moist evergreen 

- bamboo forest) เป็นป่าดิบชื้นที่มีไผ่ขึ้นผสม พบ

กระจายทางทิศตะวันตกบริเวณตอนกลางของพื้นที่ 

อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 70.11 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 43,819.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.69 ของ

พื้นที่อุทยานฯ โครงสร้างหลักซึ่งเป็นไม้ในชั้นเรือนยอด

ชั้นบนเป็นชนิดเดียวกับที่ปรากฏในป่าดิบชื้น แต่พรรณไม้

ในชั้นล่างเป็นจ�าพวกไผ่ผาก (Gigantochloa hass-

karliana (Kurz) Backer) และไผ่ไร่ (Gigantochloa 

albociliata (Munro) Kurz) ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเป็น

สังคมพืชที่เคยถูกรบกวนมาก่อน

 1.4) ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งหรือป่าดิบแล้งระดับสูง  

(semi-moist evergreen forest /upper dry evergreen 

forest) พบกระจายทางทิศตะวันตกและบนพื้นที่สูง 

ทางตอนกลางของพื้นที่ มีพื้นที่รวม 179.73 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 112,332.94 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

17.15 ของพื้นที่ทั้งหมด และพบว่าภาพถ่ายดาวเทียม 

บริเวณที่จ�าแนกให้เป็นระบบนิเวศนี้ จะมีค่าการสะท้อน

พลังงานของวัตถุในช่วงคลื่นที่ 4 เป็นค่าที่อยู่ระหว่างค่า

การสะท้อนพลังงานของวัตถุที่เป็นสังคมพืชป่าดิบชื้น

และป่าดิบแล้ง ในภาคสนามอาจจ�าแนกให้เป็นสังคมพืช 

ป่าดิบชื้นหรือสังคมพืชป่าดิบแล้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

แต่เม่ือได้ทดลองวางแปลงตัวอย่างเพื่อศึกษาพรรณพืช

แล้วพบว่าในสังคมพืชที่จ�าแนกออกมา ประกอบด้วย

ชนิดที่ไม่ผลัดใบประมาณร้อยละ 70 – 80 ที่เหลืออีก

ประมาณไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วน ประกอบด้วยพรรณไม้

ชนิดที่ผลัดใบ ในฤดูแล้งสภาพป่าจะมีความคล้ายคลึง

กับสังคมพืชป่าดิบแล้ง แต่เมื่อถึงฤดูฝน สังคมพืชหลาย

ชนิดจะกลับฟื้นตัวขึ้นมาท�าให้มีลักษณะคล้ายคลึงสังคม

พืชป่าดิบชื้น โดยโครงสร้างป่าชนิดนี้จ�าแนกได้ 3 – 4 

ชั้นเรือนยอด ชั้นเรือนยอดบนมีพรรณไม้ที่พบ ได้แก่ 

สะตอ (Parkia speciosa Hassk.) เม่าเหล็ก (Diospyros  

racemosa Roxb.) ยางปาย (Dipterocarpus costatus 

C. F. Gaertn.) ชั้นเรือนยอดรองลงมา ได้แก่ ตาเสือ 

(Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) 

เลือดม้า (Knema sp.) มะม่วงป่า (Mangifera sp.) 

มะปริง (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.) มะไฟกา 

(Baccaurea parviflora (Müll. Arg.) Müll. Arg.)  

เงาะป่า (Nephelium cuspidatum Blume) อ้ายบ่าว 

(Stemonurus malaccensis (Mast.) Sleumer) 

เป็นต้น ไม้พื้นล่างที่พบ ได้แก่ จ�าพวกเฟินบางชนิด  

ทั้งชนิดที่อาศัยบนดินและชนิดที่เกาะอิงอาศัยบนคาคบ
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ไม้ใหญ่ โดยเฉพาะในบริเวณที่ไม่ลาดชันมากและบริเวณ

ที่อยู่ใกล้ล�าห้วย และนอกจากนี้ยังส�ารวจพบบัวผุด  

(Rafflesia kerrii Meijer) อาศัยอยู่ในสังคมพืชชนิดนี้

ทางบริเวณตอนใต้ของพื้นที่อีกด้วย

 1.5) ป่าดิบแล้งระดับกลาง (middle dry 

evergreen forest) เป็นป่าดิบแล้งที่ได้รับอิทธิพลจาก

อุณหภูมิที่ต�่ากว่าที่เป็นผลจากระดับความสูงของพื้นที่  

รวมถึงอิทธิพลของลม พบบริเวณตอนบนและตอนกลาง 

ของพื้นที่และมักปรากฏบนพื้นที่ที่เป็นสันเขารับลม  

มีพื้นที่รวม 144.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  

90,102.94 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.76 ของพื้นที่

ทั้งหมด โครงสร้างป่ามักแคระแกร็นคล้ายป่าดิบเขา 

แต่พรรณไม ้มีการผสมกันระหว ่างชนิดที่ผลัดใบ 

และไม่ผลัดใบ มีข่อยน�้า (Streblus taxoides (ฺB. Heyne 

ex Roth) Kurz) พลองกินลูก (Memecylon ovatum 

Sm.) เก็ดส้าน (Olea brachiata (Lour.) Merr.) เป็น

ไม้เด่น

 1.6) ป่าดิบแล้งระดับต�่า (lower dry ever-

green forest) มีสภาพป่าที่ค่อนข้างโปร่งและมีความ 

แล้งมากกว่าป่าดิบแล้งระดับสูงและระดับกลาง ข่อยหนาม  

(Streblus ilicifolius (S. Vidal) Corner) กะโดงแดง 

(Cleistanthus sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) และ

จันทน์หอม (Mansonia gagei J. R. Drumm. ex 

Prain) เป็นไม้เด่น พบทางทิศตะวันออกและต่อเนื่อง

ไปถึงตอนล่างของพื้นที่ โดยมีพื้นที่รวม 391.59 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 244,746.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

37.36 ของพื้นที่ทั้งหมด 

 1.7) ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ (dry  

evergreen - mixed deciduous forest)  สนันษิฐาน 

ว่าเกิดจากการท่ีสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นท�าให้

พรรณไม้ในป่าดิบแล้งเดิมบางชนิดไม่สามารถทนอยู่

ไดแ้ละตายลง ในขณะที่มีพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณ

บางชนิดที่ชอบสภาพอากาศเช่นนี้ เช่น งิ้วป่า (Bombax  

anceps Pierre) ส้มกบ (Hymenodictyon orixense 

(Roxb.) Mabb.) และโดยเฉพาะพืชจ�าพวกไผ่ พยายาม

เข้ามาทดแทน พบบริเวณยอดเขาทางทิศตะวันออก  

มีพ้ืนที่รวม 34.36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

21,475.69 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.28 ของพื้นที่ทั้งหมด 

 1.8) ป่าไผ่ (ฺbamboo forest) พบกระจาย

เพียงเล็กน้อยตามช่องว่าง (gap) ในป่าไม่ผลัดใบ โดย

มพีื้นที่รวม 0.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 667.13 

ไร ่ คิดเป ็นร ้อยละ 0.09 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพ

โครงสร้างของป่าเกือบทั้งหมดปกคลุมไปด้วยไผ่ ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นไผ่ผาก (Gigantochloa hasskarliana 

(Kurz) Backer) และมีบ้างที่เป็นไผ่ไร่ (Gigantochloa  

albociliata (Munro) Kurz) สันนิษฐานว่าเป็นการเข้า

มายึดครองพ้ืนท่ีของสังคมพืชภายหลังการถูกแผ้วถาง

หรือเปิดโล่งและทิ้งร้างไว้ ซึ่งการยึดครองพื้นที่ของพืช

จ�าพวกไผ่เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทดแทนของ

สังคมพืช

2. ป่าประเภทผลัดใบ (deciduous forest)

 ป่าประเภทนี้พบเพียงเล็กน้อย จ�าแนกได้ 2 ชนิด 

คือ ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) และ

ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest)

 2.1 ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous 

forest) พบทางทิศใต้ของพื้นที่อุทยานฯ มีพื้นที่รวม 

5.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,450.94 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 0.53 ของพื้นที่ทั้งหมด มีสภาพเสื่อมโทรม 

มีไม้ยืนต้นขนาดไม่ใหญ่มาก ความโตวัดรอบโดยเฉลี่ย 

30 - 40 เซนติเมตร ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ป่า (Pterocarpus  

macrocarpus Kurz) งิ้วป่า (Bombax anceps 

Pierre) สวอง (Vitex limonifolia Wall. ex Walp.) 

เป็นไม้เรือนยอดบน ความสูงประมาณ ไม่เกิน 15 เมตร 

ไม้เรือนยอดรอง เช่น มะกอก (Spondias pinnata 

(L. f.) Kurz) สามพันตา (Cleistanthus gracilis Hook. 

f.) กระพี้จั่น (Millettia brandisiana Kurz) มะเกลือ  

(Diospyros mollis Griff.) ความสูงประมาณ 7 - 10 เมตร 

ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis 
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Gamble) ไผ่ป่า (Bambusa bambos (L.) Voss)  

ไผ่ซาง (Bambusa sp.)  ขึ้นเป็นกออย่างหนาแนน่ 

 2.2 ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest) 

พบเพียงหย่อมเล็ก ๆ ทางตอนกลางของพื้นที่อุทยานฯ 

โดยมีพื้นที่รวม 0.004 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

2.81 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของพื้นที่ทั้งหมด พบ

เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex 

Miq.) มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. 

var. siamensis) ช้างน้าว (Ochna integerrima (Lour.) 

Merr.) มะม่วงหัวแมงวัน (Buchanania lanzan 

Spreng) เป็นไม้เด่น

3. พื้นที่ประเภทอื่น ๆ

 3.1) ป่ารุ่นสอง (secondary forest) ส่วน

ใหญ่เป็นพื้นที่ผ่านการท�าไม้หรือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ในอดีต โดยสภาพปัจจุบันมีการทดแทนของไม้หนุ่มและ

ไม้โตเร็วหลายชนิด โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 34.61 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 21,630.94 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

3.30 ของพื้นที่ทั้งหมด บริเวณพื้นที่ป่ารุ่นสองทีส่�าคัญ

คือบริเวณที่เป็นพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชด�าริ 

และนอกจากนี้ยังมีในส่วนท่ีเคยเป็นพ้ืนที่ถูกบุกรุกเดิม

ที่กระจายตามแนวชายขอบของพื้นที่อุทยานฯ และรวม

ถึงบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านที่อาศัยในพื้นที่กันออก มักจะ

มีวัชพืชต่างถิ่นขึ้นผสมอยู่มาก

 3.2) สวนป่า (forest plantation) มีพื้นที่

รวม 0.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59.06 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 0.0086 ของพื้นที่ทั้งหมด

 3.3) ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (old clearing 

area) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท�ากินที่มีการทิ้งร้างเป็นช่วง

เวลาสั้น ๆ พบบริเวณใจกลางพื้นที่อุทยานฯ และชายขอบ 

ทางทิศใต้โดยมีพื้นที่รวม 1.07 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 667.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของพื้นที่

ทั้งหมด โดยไร่ร้างที่พบส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยวัชพืช

หลายชนิด ในส่วนของไร่ร้างที่เกิดจากการอพยพหมู่บ้าน 

ออกจากพื้นที่จะมีสภาพผสมระหว่างพืชเกษตรที่ราษฎร

ปลูกไว้เดิมและพรรณไม้ป่าที่เริ่มเข้ามาทดแทน เช่น ข่อย 

(Streblus asper Lour.) ข้าวไหม้ (Diospyros wallichii 

King & Gamble) พนมสวรรค์ป่า (Clerodendrum  

villosum Blume) เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata 

(Lour.) Merr.) มะเดื่อปล้อง (Ficus fistulosa Reinw. 

ex Blume) ไผ่ผาก (Gigantochloa hasskarliana 

(Kurz) Backer) เปล้าใหญ่ (Croton persimilis Müll.

Arg.) เป็นต้น

 3.4) พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 

(agricultural and residential area) ส่วนใหญ่เป็น

พื้นที่ท�ากินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 

และบางส่วนเป็นพื้นที่บุกรุกภายหลังมติดังกล่าว มีพื้นที่

รวม 29.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,492.19 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.82 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะ

เป็นไร่สับปะรด สวนปาล์มน�้ามัน และสวนยางพารา 

พ้ืนที่เหล่านี้มีบทบาทส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

เนื่องจากพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบหมุนเวียนมีส่วน

ในการท�าให้อุณหภูมิในบริเวณนั้น ๆ สูงขึ้นและเกิดแรง

ปะทะของภูมิอากาศต่อสภาพป่าไม้ได้โดยตรง รวมถึง

สารเคมีที่แพร่กระจายและส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์

ด้วย พื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนมีการปลูกพืชหลายชนิด

และหลายประเภทผสมกัน เช่น หมาก (Areca catechu 

L.) ทุเรียน (Durio zibethinus L.) มะพร้าว (Cocos  

nucifera L.) กล้วย (Musa sp.) ขนุน (Artocarpus 

heterophyllus Lam.) สะตอ (Parkia speciosa Hassk.) 

การปลูกพืชลักษณะนี้ส่งผลกระทบต่อสังคมพืชป่าไม้

น้อยกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

 3.5) พื้นผิวน�้า (water body) เป็นส่วนของ 

ผิวน�้าในอ่างเก็บน�้าเฉพาะที่ตกอยู่ในเขตอุทยานฯ พบทาง

ทิศตะวันออกของพื้นที่ มีพื้นที่รวม 0.21 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 131.63 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของพื้นที่
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 3.6) พื้นท่ีเปิดโล่งและอื่น ๆ  (open area 

and unclassified) พบเป็นบริเวณเล็ก ๆ ทางทิศ 

ตะวันตกของพื้นที่อุทยานฯ มีพื้นที ่0.06 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 39.94 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของพื้นที่

ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ตามริมอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ ่

และมีบางส่วนที่เป็นเหมืองแร่ หรือแหล่งขุดตักดินเก่า 

รวมทั้งบริเวณที่เป็นที่ตั้งของส�านักงาน นอกจากนี้ยังม ี

กรณีที่เป็นแปลงปลูกป่าที่มีการเปิดพื้นที่โดยการถาง

วัชพืชออก

การกระจายของสังคมพืชและระบบนิเวศอื่น ๆ ใน

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงดัง

ตารางที่ 1 และภาพที่ 1

ตารางที่ 1  การปกคลุมของสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

สังคมพืช/การใช้ประโยชน์

ที่ดิน

การปกคลุม
บริเวณที่พบ

เฮกตาร์ ไร่ ร้อยละ

ประเภทไม่ผลัดใบ

  ป่าดิบเขา 3.78 23.63 0.004 ชายแดนประเทศไทย - เมียนมา

  ป่าดิบชื้น 15,596.37 97,477.31 14.88 ทิศตะวันตกของพื้นที่

  ป่าดิบชื้นผสมไผ่ 7,011.18 43,819.88 6.69 ทิศตะวันตกและตอนกลาง

  ป่าดิบแล้งระดับสูง 17,973.27 112,332.94 17.15 ทิศตะวันตกและตอนกลาง

  ป่าดิบแล้งระดับกลาง 14,416.47 90,102.94 13.76 ตอนกลางของพื้นที่

  ป่าดิบแล้งระดับต�่า 39,159.36 244,746.00 37.36 ทิศตะวันออกของพื้นที่

  ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 3,436.11 21,475.69 3.28 ยอดเขาทางทิศตะวันออก

  ป่าไผ่ 98.37 667.13 0.09 ทิศตะวันตกและตอนกลาง

ป่าประเภทผลัดใบ

  ป่าเบญจพรรณ 552.15 3,450.94 0.53 ทิศใต้ของพื้นที่

  ป่าเต็งรัง 0.45 2.81 0.0004 หย่อมเล็กมากทางตอนกลาง

พื้นที่ประเภทอื่น ๆ

  ป่ารุ่นสอง 3,460.95 21,630.94 3.30 ตอนกลางและชายขอบของพื้นที่

  สวนป่า 9.45 59.06 0.0086 ตอนกลางและชายขอบของพื้นที่

  ไร่ร้าง/ไร่หมุนเวียน 106.74 667.13 0.10 ตอนกลางของพื้นที่

  เกษตรกรรม/ที่อยู่อาศัย 2,958.75 18,492.19 2.82 ทิศตะวันออกและตอนกลาง

  ผิวน�้า 21.21 131.63 0.02 ทิศตะวันออกของพื้นที่

  พื้นที่เปิดโล่ง 6.39 39.94 0.006 ทิศตะวันตกของพื้นที่

หมายเหตุ  ค�านวณจากแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่ปรับปรุงใหม่ส�าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
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ป่าดบิเขา ป่าดบิช้ืน

ป่าดบิแล้งระดบัสงู ป่าดบิแล้งระดบัต�า่

ป่าดบิแล้งผสมเบญจพรรณ พืน้ทีเ่กษตรกรรม

ป่าฟ้ืนสภาพ ไร่ร้าง

ภาพที่ 1  ภาพถ่ายสังคมพืชบางชนิดในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี



วารสารนภาเพชร : Journal of Thailand National Parks Research : ฉบับที่ 1  พ.ศ. 256024

ภาพที่ 2  แผนที่การกระจายของระบบนิเวศต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
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การจ�าแนกระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยเลือกใช้ภาพ 

ช่วงคลื่น (Band) และระยะเวลาในการถ่ายท�าที่เหมาะสม  

รวมทั้งใช้เทคนิคการปรับชัดด้วยวิธีการต่าง ๆ   สามารถ

จ�าแนกได้เป็น 16 ระบบนิเวศ ที่แสดงให้เห็นถึงความ

โดดเด่นของกลุ่มป่าแก่งกระจานได้เป็นอย่างดี และได้

จัดท�าเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ซึ่งจะเป็นทั้งข้อมูลและเครื่องมือส�าคัญในการศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายของ

สังคมพืชและสัตว์ป่า รวมถึงการศึกษาทางด้านทุนทาง

ธรรมชาติ 

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาที่ ได ้มีประเด็นที่น ่าสนใจ

และควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องในส่วนของการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมพืชหรือสภาพป่าที่เป็นผลกระทบ

จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการ 

ศึกษาผลกระทบของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูก

พืชเชิงเดี่ยวท่ีส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิและไปกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ในบริเวณ

ใกล้เคียง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2549.  

แผนการจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจานเชิงระบบ

นิเวศ เล่ม 1 ข้อมูลพื้นฐาน. กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ. 

ธรรมนูญ เต็มไชย  ชลธร ช�านาญคิด อภิชา อยู่สมบูรณ์  

และ ทรงฉัตร ประคัลภานนท์. 2554. รายงาน

ฉบับสมบูรณ์ โครงการจ�าแนกการใช้ประโยชน์

ที่ดินในกลุ่มป่าแก่งกระจาน. ศูนย์ศึกษาและวิจัย

อุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี. ส�านักอุทยาน
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